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Wspólny sukces służb w walce z przestępczością akcyzową
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Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP i KAS rozbili zorganizowaną grupę
przestępczą zajmującą się nabywaniem i sprzedażą papierosów bez
polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 12 osób, 7 zostało tymczasowo
aresztowanych.

Śledztwo  w  tej  sprawie  było  prowadzone  od  2017  roku  pod  nadzorem Prokuratury
Okręgowej w Gliwicach jednocześnie przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału  Straży  Granicznej  oraz  policjantów  CBŚP  z  Bielska-Białej.  Funkcjonariusze
Straży Granicznej wpadli na trop sprowadzanych nielegalnie zza wschodniej granicy na
teren województwa warmińsko-mazurskiego papierosów. W tym samym czasie policjanci
CBŚP  wykryli,  że  na  terenie  województwa  śląskiego  rozprowadzane  są  nielegalne
papierosy. Szybko okazało się, że obie sprawy łączą się.

26 lutego br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego OSG przeprowadzili jednocześnie
na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i  łódzkiego akcję
zatrzymania czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym jej lidera. W
tym samym czasie funkcjonariusze CBŚP na terenie województwa śląskiego zatrzymali 8
osób wraz z drugim przywódcą grupy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przemycali papierosy, które następnie
trafiały  na  teren  województwa  śląskiego,  gdzie  były  sprzedawane  indywidualnym
odbiorcom. Dzięki wspólnym działaniom zabezpieczono łącznie 13,5 mln sztuk papierosów
bez obowiązujących znaków akcyzy o wartości ponad 9 mln zł. Według funkcjonariuszy
podejrzani  mogli  jednak  wprowadzić  do  obrotu  ponad  20  mln  sztuk  papierosów  o
szacunkowej wartości ponad 14 mln zł.

Dwóch mężczyzn w wieku 43 i 44 lat usłyszało zarzut kierowania zorganizowaną grupą
przestępczą, mającą na celu popełnienie przestępstw związanych z nabywaniem i obrotem
wyrobami tytoniowymi. Przywódcom grupy grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Siedmiu
zatrzymanym w wieku od 29 do 59 lat postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej,  za  co  grozi  im  kara  do  5  lat  pozbawienia  wolności.  Natomiast  trzech
mężczyzn w wieku 27, 40 i 53 lat usłyszało zarzut posiadania i nabywania nielegalnych
papierosów. Grozi im do 3 lat więzienia.



Na poczet przyszłych kar mundurowi dokonali zajęcia mienia ruchomego w postaci dwóch
pojazdów o wartości 115 tys. zł.
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